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Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 
3974-22 avseende laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut om att upphäva 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Som Göteborgs Stads yttrande i mål nr 3974-22 översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2022, § 204, efter yrkande från S, D, M, L, C, V 
och MP särskilt yttrande KD, att upphäva den vilande partnerstadsrelationen, samt 
eventuella tillhörande fördrag, mellan Göteborgs Stad och Sankt Petersburg med 
anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina och det ukrainska folket.  

 har överklagat beslutet och bland annat anfört att beslutet strider mot lag 
eftersom det strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen samt anfört att det 
föreligger brister i förhållande till arbetsmiljölagen. Han har i sin motivering lagt 
avgörande vikt vid att kommunstyrelsen, i samband med att kommunstyrelsen biföll 
yrkandet om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg, avslog 
Sverigedemokraternas yrkande om att samtliga partier som är representerade i 
kommunstyrelsen ska stå med på ”det breda yrkandet”. Klaganden har gjort gällande att 
kommunstyrelsen särbehandlar de kommuninvånare som i kommunalvalet röstat på 
Sverigedemokraterna genom att Sverigedemokraternas representant i kommunstyrelsen 
inte givits möjlighet att tillsammans med övriga partier stå bakom yrkandet att säga upp 
partnerskapsavtalet med Sankt Petersburg.  

Förvaltningsrätten har nu förelagt Göteborgs Stad att yttra sig över överklagandet senast 
den 17 juni 2022. 

Stadsledningskontoret anser att överklagandet ska avslås. Skälen för 
stadsledningskontorets ställningstagande framgår av förslag till yttrande i bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet.  

Det anstånd med avgivande av yttrande till den 17 juni 2022 som meddelats Göteborgs 
Stad av förvaltningsrätten medger inte bordläggning av ärendet.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-18 
Diarienummer 0373/22 
 

Handläggare  
Linn Samuelsson, Anna Frykestig 
Telefon: 031-368 03 27 
E-post: linn.samuelsson@stadshuset.goteborg.se   
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

 

 

Bilagor 
1. Överklagande 

2. Yttrande till förvaltningsrätten 
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Stadsdirektör  
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Förvaltningsrätten i Göteborg    2022-04-06 
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Laglighetsprövning 
 

 

 

 

 

Klagande: 

 
 

 
 

 

Saken: 

Laglighetsprövning 

 

Överklagat beslut: 

Kommunstyrelsens beslut § 204 Yrkande från S, D, M, L, C, V och MP särskilt yttrande KD 
om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i solidaritet med det ukrainska 
folket taget på sammanträde 2022-03-09 

_______________________________________________________________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 4 
 
INKOM: 2022-04-07 
MÅLNR: 3974-22 
AKTBIL: 1



Klaganden får härmed anföra följande; 

1. YRKANDE 
 

1.1 Klagande yrkar för att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet. 
 

2. GRUNDER 
 

2.1 Klaganden yrkar på att beslutet skall upphävas på grund av att det strider mot lag. 
 

3. SAKOMSTÄNDIGHETER OCH UTVECKLING AV TALAN 
 
Texten har försetts med rubriker för att underlätta läsningen. Rubrikerna skall dock 
inte tilldelas större vikt utan det är hela texten i sin helhet som avses ligga till grund 
för prövning. 
 

3.1 Av ärendet framgår att kommunstyrelsen avser att upphäva Göteborgs 
partnerskapsavtal med Sankt Petersburg som en symbolisk markering av Göteborgs 
kommuninvånare för att visa solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket på 
grund av de ryska militära angreppen mot den ukrainska befolkningen och den ryska 
regimens flagranta brott mot folkrättens principer. 
 
Att partnerskapsavtalet med sankt Petersburg bör upphävas enligt yrkandet håller 
samtliga partier i kommunstyrelsen med om. Tyvärr klarar inte kommunstyrelsen, ens 
i detta allvarliga och volatila säkerhetsläge, av att lägga politiska åsikter åt sidan för 
att visa en samlad och orubblig beslutsamhet. Av handlingar i ärendet framgår tydligt 
att kommunstyrelsen särbehandlar de 29354 kommuninvånare, som i ett 
demokratiskt val lagt sin röst på Sverigedemokraterna, genom att deras representant 
i kommunstyrelsen, inte ges möjlighet att tillsammans med kommunstyrelsens övriga 
partier stå bakom yrkandet att säga upp partnerskapsavtalet med Sankt Petersburg. 
 

3.2 Av ” Yrkande angående – att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i 
solidaritet med det ukrainska folket” framgår att av samtliga partier representerade i 
Göteborgs kommunstyrelse har alla utom Sverigedemokraterna givits möjlighet att 
stå med på yrkandet. Av ” Yrkande angående – Yrkande angående – att upphäva 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i solidaritet med det ukrainska folket” 
framgår med tydlighet att även Sverigedemokraterna önskat vara med på denna 
markering. 
 

3.3 Arbetsgivare har en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling inte 
accepteras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i 
arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling, (13 § 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4). 
 
Det ska bland annat finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras 
vilka ska innehålla vem man ska vända sig till om man blivit kränkt, vad denne ska 
göra, samt hur och var den utsatte snabbt kan få hjälp, (14 § Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4). 
 
 



3.4 Arbetsmiljölagen 
 
Utfrysning kan leda till psykisk ohälsa varför arbetsmiljölagens bestämmelser också 
borde vara tillämpliga. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till social 
kontakt och samarbete vilket inte efterlevs i och med att Sverigedemokraterna ställs 
utanför vilket är oacceptabelt (2 kap 1 § femte stycket arbetsmiljölagen). 
Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta en rad olika åtgärder för att verksamheten 
ska uppfylla de krav som ställs på en god arbetsmiljö, (3 kap 2 a § arbetsmiljölagen). 
Bland annat ska risker för ohälsa undersökas, arbetsmiljön dokumenteras och 
handlingsplaner upprättas. 
 

3.5 Även om det i kommunstyrelsen råder speciella omständigheter där man i det 
dagliga arbetet i demokratisk anda bildar olika konstellationer för att driva igenom sin 
politik så är det skillnad på om några partier går ihop (eller till och med alla partier går 
ihop utom ett som självmant väljer att ställa sig utanför) mot att ett enskilt parti inte 
ges möjlighet att delta i gemensamma beslut. Kommunstyrelsen har en skyldighet 
enligt kommunallagen att behandla sina medlemmar lika. 
 

3.6 Kommunallag (2017:725) 
 
Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Kommuner och landsting ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat 
(likställighetsprincipen). 
 

3.7 Att partier i det normala arbetet går ihop i olika konstellationer för att skriva yrkanden 
och driva sin politik är normalt och tillhör den demokratiska ordningen. Det här 
yrkandet skiljer sig dock i det avseendet att kommunstyrelsen avser att gemensamt 
ge uttryck för de göteborgska kommuninvånarnas solidaritet med Ukraina och det 
ukrainska folket. 
 

3.8 Att enbart på grunden att någon är Sverigedemokrat, är inte ett sakligt skäl som ger 
kommunstyrelsen rätt bortse från kommunallagens likställighet och negativt 
särbehandla en grupp väljare eller deras representant i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut strider därför mot kommunallagens likställighet och skall 
därmed upphävas. 
 

 

 

 
 
Bilaga 1 Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-09 

Bilaga 2 S, D, M, L, C, V, MP yrkande 

Bilaga 3 Sverigedemokraternas yrkande 
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Tid: 9:30–11:30  
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 167-219 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Martin 
Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Grith Fjeldmose (V), jäv §§ 181-182, Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 
Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Jenny Broman (V), §§ 181-182 

Övriga ersättare 
Nina Miskovsky (M), Elisabet Lann (KD), Henrik Munck (-) 

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Christina Hofmann, Mathias Sköld, Filip Lundgren, § 167, 
Michael Ivarsson, § 167, Tina Eide, § 167, Margareta Romare, § 167 
Via Teams: Lina Isaksson, Christina Terfors, Elisabeth Hulter, Gustav Öberg, Josef Akar, 
Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Louise Warenius, Anna Skrapste, Emmie Nordell, Max 
Reijer, Klas Eriksson, Johan Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Rasmus 
Loberg, Martin Jordö, Jennifer Hankins, Veronica Öjeskär, Mattias Arvidsson, Patrik 
Höstmad, Otto Nermo, Jonas Berg, Louise Isberg, Jasmin Usta, Per Hellqvist, Jeta Ibishi, 
Fredrik Lundgren, Abraham Staifo, Ellen Österberg, Rebecca Gellerman, Cindy Chiem, 
Alexandra Stenlund, Erik Palmgren, Joachim Lundell, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, 
Timothy Tréville, Björn Tidland, Jonas Kinnander, § 167, Erica Farberger, § 167, Gunilla 
Dörner Buskas, § 167, Anders Ramsby, § 167, Anette Johannesson, § 167 

Justeringsdag:  
 

  

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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Underskrifter 

 
Anslag om justering av paragraf 196, 2022-03-09  
 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld 

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

Justerande 
 
_________________________ 
Daniel Bernmar 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 167   
Information med anledning av den pågående situationen i 
Ukraina - Stadens arbete med civilt försvar 

Beslut 
Informationen antecknas. 

Information 
Eva Hessman lämnar en inledande information. 

Filip Lundgren lämnar en information under följande rubriker: 

• Totalförsvaret 
• Planering kontra säkerhetsläge 
• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 (förlängning 

2022) 
• Sammanfattning Göteborgs Stad 
• Projekt civilt försvar i Göteborgs Stad 
• Beslut i Göteborgs Stad 
• Genomförda åtgärder i huvudsak 
• Exempel på återstående uppgifter (utan rangordning) 
• Vad skulle kunna tidigareläggas? 
• Kommunstyrelsen 

Filip Lundgren informerar vidare om den övning/utbildning med kommunstyrelsen om 
civilt försvar som kommer hållas den 23 mars 2022 kl. 08:00.   

Michael Ivarsson, direktör socialförvaltning Centrum, lämnar en information under 
följande rubriker: 

• Lägesbild 
• Vad gäller för ukrainare som är eller kommer till Sverige just nu? 
• Massflyktsdirektivet 
• Samordning flyktingmottagande socialförvaltning Centrum 

Anders Ramsby, direktör idrotts- och föreningsförvaltningen, redogör för uppdraget från 
stadsledningskontoret om inventering av lediga och tillgängliga lokaler i det kommunala 
beståndet. 

Eva Hessman redogör slutligen för planeringen framåt. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 168   
Anmälan av jäv vid sammanträdet 

Beslut 
Grith Fjeldmose (V) anmäler jäv under paragraf 181, Redovisning av idrotts- och 
föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, 
och paragraf 182, Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 169 1433/21 
Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt 
återrapportering av program och planer  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022. 
Yttrande från SD den 4 mars 2022. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6 (64) 
   
   

§ 170 0196/22 
Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige 
och som ännu ej besvarats 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Stadsledningskontorets redovisning av motioner som väckts i fullmäktige och som ännu 
ej besvarats antecknas. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 1 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 171 0534/21 
Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det 
våldspreventiva arbetet i staden  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 8 (64) 
   
   

§ 172 0195/22 
Verksamhetsområde 2022 Göteborgs Stads allmänna 
vattentjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2022; vatten, spillvatten 
och dagvatten, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
fastställs.  

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 46 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 173 1332/21 
Hemställan från socialnämnd Nordost angående förbud mot 
alkoholförtäring i Angeredsparken och revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun revideras i enlighet med bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Beslutet anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
3. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2022 under förutsättning att Länsstyrelsen inte 

har något att erinra. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 47 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 174 0594/21 
Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna 
verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag  

Beslut 
På förslag av Karin Pleijel (MP): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 175 0387/20 
Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och 
trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2022. 
Yrkande från D den 3 mars 2022. 
Yttrande från MP och V den 8 mars 2022. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 176 1669/20 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara 
utsatta 2025  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 128. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2022. 
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 177 1453/20 
Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk 
åtgärdsplan för Älvstaden 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning i nämndens uppdrag att revidera Färdplan Älvstaden 2020–2021.  

2. Fastighetsnämndens delrapportering godkänns som övergripande ekonomisk 
inriktning för den fortsatta planeringen där ansvariga nämnder och styrelser ska 
återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för 
revidering av tidigare fattade beslut i det fall kommunfullmäktiges ställningstagande 
innebär behov av beslut av principiell beskaffenhet för enskilda projekt och program. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 129. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 februari 2022. 
Yrkande från S, V och MP den 4 mars 2022. 
Yttrande från SD den 3 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S), Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande 
från S, V och MP den 4 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 177 1453/20 forts. 
Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande och Nej för bifall till Jonas Attenius m.fl. yrkande.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar 
Nej (6). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 
och Axel Josefsons yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 48 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
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§ 178 1240/21 
Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning 
avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 130. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 
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Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 16 (64) 
   
   

§ 179 0130/22 
Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk 
hushållning till följd av ny intäktsrekommendation 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 131. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 17 (64) 
   
   

§ 180 0095/22 
Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan 
användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor 
tillsammans med Min Stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 8 punkt 5, till nämnden för 
demokrati och medborgarservice om att utreda hur medborgarpaneler kan användas för 
att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad, antecknas och 
förklaras fullgjort.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 133. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2022. 
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
Yttrande från MP och V den 3 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 8 mars 2022. 
Yttrande från D den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) 
avslag på yrkande från SD den 18 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Karin 
Pleijels m.fl. yrkande bifallits. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 18 (64) 
   
   

§ 180 0095/22 forts. 
Protokollsanteckningar 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 3 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 49 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19 (64) 
   
   

§ 181 0660/21 
Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att 
ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad   

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 93 och den 23 februari 2022, § 137. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022. 

Protokollsanteckning 
Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 20 (64) 
   
   

§ 182 0367/21 
Utredning av ny arena och stadsutveckling i 
evenemangsområdet  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022, § 40, den 9 februari 2022, § 98 och  
den 23 februari 2022, § 139. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 januari 2022.  
Yrkande från Henrik Munck (-) den 26 januari 2022.  

Protokollsanteckning 
Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 21 (64) 
   
   

§ 183   
Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för 
barn och ungas psykiska hälsa 

Beslut 
På förslag av Martin Wannholt (D): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 26 januari 2022 § 51, den 9 februari 2022, § 100 och  
den 23 februari 2022, § 140.  

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 19 januari 2022. 
Yrkande från S den 4 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 22 (64) 
   
   

§ 184   
Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för 
kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag  

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 142. 

Handlingar 
Yrkande från S den 11 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 februari 2022. 
Yttrande från D, M, L, C och KD den 8 mars 2022. 
Yttrande från MP den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 11 februari 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från S den 11 februari 2022 med 
hänvisning till yttrandet från D, M, L, C och KD den 8 mars 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från S den 11 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från S och finner 
att det avslagits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 22 februari 2022. 

Representanterna från D, M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 23 (64) 
   
   

§ 185   
Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till 
socialtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och D den 9 mars 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att, i samverkan med 
socialnämnderna, utöka och sprida informationen kring socialtjänstens uppdrag och 
arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens 
myndighetsutövning. Informationen ska spridas på exempelvis bibliotek, i samverkan 
med skolor genom dialog med föräldrar samt i samverkan med civilsamhället och 
även möjliga nya kommunikationskanaler för att nå ut till grupper vi idag har svårt att 
nå ut till. 

2. Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa hjälp och stöttning till stadens anställda 
inom socialtjänsten. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 143. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 15 februari 2022. 
Yrkande från S den 4 mars 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  
den 15 februari 2022 och avslag på övriga yrkanden. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till yrkande från S den 4 mars 2022 och avslag på 
övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022 och 
i andra hand bifall till yrkande från M, L, C och D den 9 mars 2022. 

Jessica Blixt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från  
M, L, C och D den 9 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Jessica Blixts och det egna 
yrkandet bifallits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 24 (64) 
   
   

§ 185 forts.   
Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 51 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 25 (64) 
   
   

§ 186   
Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för 
äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att yrkandet från D återtas. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 144. 

Handlingar 
Yrkande från D den 23 februari 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 mars 2022. 
Yttrande från V och MP den 8 mars 2022. 
Yttrande från S den 9 mars 2022. 

Yrkande 
Jessica Blixt (D) anmäler att yrkandet från D den 23 februari 2022 återtas. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 26 (64) 
   
   

§ 187   
Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen 
beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda 
golv och marklutning 

Beslut 
Yrkandet från SD avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 145. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 10 februari 2022. 
Yrkande från M, L, C och D särskilt yttrande KD den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 10 februari 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på yrkande från SD den 10 februari 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L, C och D  
den 9 mars 2022 om att avslå yrkandet från SD den 10 februari 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från SD och 
finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 27 (64) 
   
   

§ 187 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2022. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 28 (64) 
   
   

§ 188   
Reviderat yrkande från S, M, L, C, D, V och MP särskilt 
yttrande KD angående kontanter som betalningsmetod i 
stadens verksamheter  

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L, C, D, V och MP den 4 mars 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kulturnämnden, idrott- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att se över 
kontanthanteringen inom verksamheterna, i syfte att möjliggöra kontant betalning i 
högre utsträckning. Inom ramen för översynen ska säkerhets- och trygghetsaspekter 
viktas mot en ökad kontanthantering. Uppdraget ska samverkas med Göteborgs Stads 
råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads 
trygghetsråd. 

2. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera 
kontanter i händelse av kris. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 147. 

Handlingar 
Yrkande från S, M, L, C, D, V och MP särskilt yttrande KD den 4 mars 2022 (reviderat). 
Tilläggsyrkande från S, V och MP den 8 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från  
S, M, L, C, D, V och MP den 4 mars 2022 och tilläggsyrkande från S, V och MP  
den 8 mars 2022. 

Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från  
S, M, L, C, D, V och MP den 4 mars 2022 och avslag på tilläggsyrkande från  
S, V och MP den 8 mars 2022. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla yrkandet från S, M, L, C, D, V och MP. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 
på tilläggsyrkandet från S, V och MP och finner att det avslagits. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 29 (64) 
   
   

§ 188 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 52 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 30 (64) 
   
   

§ 189   
Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning 
i samband med allmänna val  

Beslut 
På förslag av Jonas Attenius (S): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yrkande från SD den 3 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 8 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 31 (64) 
   
   

§ 190   
Yrkande från V angående uppdrag till AB Framtiden om att 
trygga Göteborgs bostadsförsörjning 

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V den 2 mars 2022.  
Yrkande från S den 4 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 7 mars 2022. 
Yttrande från MP den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 4 mars 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 2 mars 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från V 
den 2 mars 2022 och yrkande från S den 4 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar avslag på yrkande från V den 2 mars 2022 och yrkande från S 
den 4 mars 2022 med hänvisning till yttrandet från MP den 8 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på yrkande från V den 2 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna m.fl. yrkande om 
avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar det egna m.fl. yrkande som 
Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter propositioner på 
återstående yrkanden och finner Jonas Attenius yrkande antagits som motförslag i 
huvudvoteringen. Omröstning begärs. 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 32 (64) 
   
   

§ 190 forts. 
Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius yrkande och Nej för bifall 
till Daniel Bernmars yrkande.” 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) röstar Ja (3). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (2). 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) avstår från att rösta (8). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande om avslag 
på yrkandet från S och Nej för bifall till Jonas Attenius yrkande om bifall till yrkandet 
från S.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstar Ja (8). 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) röstar Nej (3). 

Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) avstår från att rösta (2). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag och röstat Ja i 
huvudvoteringen. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 7 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 33 (64) 
   
   

§ 191   
Yrkande från V och MP om att avbryta uppdraget att neka 
försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan uppvisas  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 
Yttrande från S den 9 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 2 mars 2022. 

Marina Johansson (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från  
V och MP den 2 mars 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 mars 2022 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022 om att avslå 
yrkandet från V och MP den 2 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från V och MP 
och finner att det avslagits. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 34 (64) 
   
   

§ 192   
Yrkande från V och MP angående halverat pris på 
månadskort i kollektivtrafiken 

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yrkande från S den 4 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V och MP 
den 2 mars 2022. 

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 4 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar avslag på yrkande från  
V och MP den 2 mars 2022 och yrkande från S den 4 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts och det 
egna yrkandet om avslag bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar Martin 
Wannholts och det egna yrkandet som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden 
ställer härefter propositioner på återstående yrkanden och finner att Karin Pleijels och 
Daniel Bernmars yrkande antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Axel Josefsons 
yrkande om avslag på yrkandet från V och MP och Nej för bifall till Karin Pleijels och 
Daniel Bernmars yrkande om bifall till yrkandet från V och MP.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar 
Ja (7). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) avstår från att rösta (3). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 35 (64) 
   
   

§ 192 forts.   
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 36 (64) 
   
   

§ 193   
Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator 
och stråk 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från S den 2 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 37 (64) 
   
   

§ 194 0845/21 
Redovisning av uppdrag om finansieringsmodell och möjlig 
placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center  

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 38 (64) 
   
   

§ 195 1543/21 
Samarbetsavtal för Electricity 2022–2025   

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Samarbetsavtal för ElectriCity, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet samt godkänna 
justeringar av redaktionell karaktär. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2022. 
Yttrande från SD den 28 februari 2022. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Trafiknämnden 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 39 (64) 
   
   

§ 196   
Utseende av auktoriserad revisor och dennes suppleant i 
Stiftelsen för Göteborgs Studentbostäder 

Beslut 
Till revisor i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder för räkenskapsåren 2021 och 2022 utses 
Gunilla Lönnbratt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till revisorssuppleant för Gunilla 
Lönnbratt utses för samma tid Inger Kollberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Ärendet 
Enligt § 18 i stadgarna för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder ska årligen en 
auktoriserad revisor och dennes suppleant utses av Göteborgs kommunstyrelse.  

Handling 
Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. 

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 
Gunilla Lönnbratt genom Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 
Inger Kollberg genom Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 40 (64) 
   
   

§ 197 1859/17 
Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för 
redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det 
prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen  

Beslut 
På förslag av Daniel Bernmar (V): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 148. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2022. 
Yrkande från D den 4 mars 2022. 
Yttrande från SD den 3 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 41 (64) 
   
   

§ 198 0849/21 
Redovisning av uppdrag att utreda om hur stadens 
synpunktshantering kan förbättras och om 
funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en 
strategisk nivå 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-05-19 § 421 till stadsledningskontoret 
att utreda hur stadens synpunkthantering kan förbättras och om 
Funktionshinderombudsmannens roll kan användas som en stöttande instans på en 
strukturell nivå, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 150. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2022. 
Yttrande från D den 18 februari 2022. 
Yttrande från MP och V den 8 mars 2022. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 februari 2022. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 42 (64) 
   
   

§ 199   
Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för 
Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP)  
för tiden från och med den 31 mars 2022 till och med den 31 december 2022 utses  
Ingrid Bergman (MP). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 104 och den 23 februari 2022, § 154. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads pensionärsråd 
Ingrid Bergman 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 43 (64) 
   
   

§ 200   
Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar 
Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31 

Beslut 
Till representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) för tiden från och med 
den 31 mars 2022 till och med den 31 december 2022 utses Max Bonnier Eklund (MP). 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 9 februari 2022, § 105 och den 23 februari 2022, § 155. 

Protokollsutdrag skickas till 
Ö-dialogen 
Max Bonnier Eklund 
Valberedningen 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 44 (64) 
   
   

§ 201   
Yrkande från S angående samverkanslokal för 
trygghetsarbetet i centrala stan  

Beslut 
Yrkandet från S avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 159. 

Handlingar 
Yrkande från S den 16 februari 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 
Yttrande från MP den 8 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022. 
Yttrande från V den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S den 16 februari 2022. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till beslutssatserna i yrkande från S den 16 februari 2022. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från S den 16 februari 2022. 

Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från S den 16 februari 2022 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och D den 9 mars 2022. 

Daniel Bernmar (V) yrkar avslag på samtliga yrkanden. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att Emmyly 
Bönfors (C) m.fl. yrkande om avslag bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Karin Pleijel (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2022. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 45 (64) 
   
   

§ 202   
Yrkande från D angående principiella klargöranden och 
ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs 
södra skärgård 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från D den 9 mars 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 46 (64) 
   
   

§ 203   
Reviderat yrkande från D och S angående extern granskning 
av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens 
direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Yrkande från D och S den 9 mars 2022 (reviderat). 
Yttrande från SD den 8 mars 2022. 
Yttrande från Henrik Munck (-) den 9 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 47 (64) 
   
   

§ 204   
Yrkande från S, D, M, L, C, V och MP särskilt yttrande KD om 
att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i 
solidaritet med det ukrainska folket 

Beslut 
Enligt yrkande från S, D, M, L, C, V och MP: 

1. Kommunstyrelsen upphäver den vilande partnerstadsrelationen, samt eventuella 
tillhörande fördrag, mellan Göteborgs Stad och Sankt Petersburg med anledning av 
Rysslands angrepp mot Ukraina och det ukrainska folket.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omedelbart och enligt gängse praxis informera 
motparten Sankt Petersburg om att den vilande partnerstadsrelationen och alla 
Göteborgs Stads positioner och åtaganden som tillhör denna relation är upphävda 
med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina och det ukrainska folket.   

Handlingar 
Yrkande från S, D, M, L, C, V och MP särskilt yttrande från KD den 2 mars 2022. 
Yrkande från SD den 3 mars 2022. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 3 mars 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från  
S, D, M, L, C, V och MP den 2 mars 2022 och avslag på yrkande från SD  
den 3 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna och Jonas Attenius 
yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Axel Josefsons och Jonas Attenius 
yrkande och Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Daniel Bernmar (V), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel  
Josefson (M) röstar Ja (10). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2). 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 48 (64) 
   
   

§ 204 forts. 
Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 2 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att D avser inkomma med en 
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning 
inkommit. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 49 (64) 
   
   

§ 205   
Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med 
Shanghai  

Beslut 
På förslag av Jörgen Fogelklou (SD): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V den 2 mars 2022. 
Yttrande från MP den 8 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 50 (64) 
   
   

§ 206   
Yrkande från V och MP om att avsluta Göteborgs Stads 
kopplingar till Ryssland  

Beslut 
Yrkandet från V och MP avslås. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C, KD och S den 9 mars 2022. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors (C) yrkar avslag på yrkande från V och MP den 2 mars 2022 med 
hänvisning till yttrandet från M, L, C, KD och S den 9 mars 2022. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från V och MP och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från  
V och MP.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren 
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från M, L, C, KD och S antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 9 mars 2022. 

Martin Wannholt (D) anmäler vid sammanträdet att D avser inkomma med en 
protokollsanteckning. Vid justering av protokollet har ingen protokollsanteckning 
inkommit. 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 51 (64) 
   
   

§ 207   
Yrkande från V och MP angående hemställan till 
socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till 
studieförbunden 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 52 (64) 
   
   

§ 208   
Yrkande från V och MP angående utredning av 
socialtjänstens insatser till barn och unga 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handling 
Yrkande från V och MP den 2 mars 2022. 

 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 53 (64) 
   
   

§ 209   
Yrkande från MP och V om att öka takten i att klimatanpassa 
Göteborg 

Beslut 
Yrkandet från MP och V avslås. 

Handlingar 
Yrkande från MP och V den 2 mars 2022. 
Yttrande från M, L, C och KD den 8 mars 2022. 
Yttrande från S den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 2 mars 2022. 

Emmyly Bönfors (C) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från MP och V 
den 2 mars 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på bifall respektive avslag på 
yrkandet från MP och V och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från 
MP och V.” 

Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 
röstar Ja (10). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Ja. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 54 (64) 
   
   

§ 210 1242/21 
Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina 
Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom 
Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt 
fossilnedrustningsavtal 

Beslut 
På förslag av ordföranden Axel Josefson (M): 

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 23 mars 2022. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2022. 
Yrkande från D den 4 mars 2022. 
Yrkande från SD den 4 mars 2022. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 55 (64) 
   
   

§ 211 0923/21 
Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en 
medborgarjury för klimatet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Sewén och Stina Svensson väckta motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 23 februari 2022, § 161. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2022.  
Yrkande från SD den 18 februari 2022. 
Yrkande från M, L, C, D och S särskilt yttrande KD den 4 mars 2022. 
Yrkande från V den 4 mars 2022. 
Yrkande från MP den 4 mars 2022. 
Yttrande från V den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) anmäler att yrkandet från V den 4 mars 2022 återtas.  

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP den 4 mars 2022 om att tillstyrka 
motionen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 februari 2022 om att 
avstyrka motionen. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från M, L, C, D och S den 4 mars 2022 om 
att avstyrka motionen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från  
M, L, C, D och S och yrkandet från SD behandlas som ett yrkande då de båda föreslår att 
motionen ska avstyrkas. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avstyrka motionen. 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 56 (64) 
   
   

§ 211 0923/21 forts. 
Protokollsanteckningar 
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 mars 2022. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 4 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
KF Handling 2022 nr 53 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 57 (64) 
   
   

§ 212 1379/21 
Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens 
betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen  
(SOU 2021:77) 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över remiss av återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för 
kulturen (SOU 2021:77), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till kulturdepartementet. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2022. 
Yttrande från V och MP den 8 mars 2022. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 8 mars 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till kulturdepartementet 
Grundskolenämnden 
Kulturnämnden 
Business Region Göteborg AB 
Göteborg & Co AB 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 58 (64) 
   
   

§ 213 1419/21 
Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En säker 
tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)  

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Yttrande över betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, i enlighet 
med bilaga 6 och 6 a till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Näringsdepartementet. 

Handling 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Skrivelse till Näringsdepartementet 
Byggnadsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Förvaltnings AB Framtiden 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 59 (64) 
   
   

§ 214   
Stadsdirektörens anmälningar 
 
Inga anmälningar förekom. 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 60 (64) 
   
   

§ 215  
Anmälningsärenden 

Beslut 
Antecknas. 
 

• 0011/22 - Inkomna remisser till Göteborgs Stad 
• 0031/22 - Inkomna skrivelser och vidtagna åtgärder 
• 0013/22 - Lista över delegationsbeslut - Stadsledningskontoret 
• 0340/21 - Rapport Västsvenska paketet - Tertialrapport 3 samt genomförandeplanför 

2021 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-02 
• Personalberedningens protokoll 2022-02-01 

 

  

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 61 (64) 
   
   

§ 216   
Förordnande av politisk sekreterare för D 

Beslut 
1. Mariette Höij Risberg (D) förordnas som politisk sekreterare för D för tiden  

från och med den 4 april 2022 till och med den 31 december 2022. 
2. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
3. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Mariette Höij Risberg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 62 (64) 
   
   

§ 217   
Förordnande av politiska sekreterare för M 

Beslut 
1. Aria Nakhaei (M) förordnas som politisk sekreterare för M för tiden  

från och med den 14 mars 2022 till och med den 31 december 2022. 
2. Anna Andersson (M) förordnas som politisk sekreterare för M för tiden  

från och med den 1 april 2022 till och med den 31 december 2022. 
3. För anställningen gäller kommunallagens bestämmelser om politiska tjänstemän. 
4. Lön och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Protokollsutdrag skickas till 
Aria Nakhaei 
Anna Andersson  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Stadsledningskontoret/Kontorsledning 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 63 (64) 
   
   

§ 218   
Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor i stället för Ali Yaghoubvand (MP) 

Beslut 
Till ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för  
Ali Yaghoubvand (MP) för tiden till och med 2022 utses Sophia Nilsson (MP). 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Sophia Nilsson 
Valberedningen 

 

 

  



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Protokoll (nr 5) 
Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 64 (64) 
   
   

§ 219   
Övrig fråga 
 
Martin Wannholt (D) efterfrågar en ekonomisk riskbedömning för stadsledningskontoret 
med anledning av omvärldsläget. 

 

 

 



Yrkande angående – att upphäva 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i 
solidaritet med det ukrainska folket 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen upphäver den vilande partnerstadsrelationen, samt eventuella tillhörande 
fördrag, mellan Göteborgs stad och Sankt Petersburg med anledning av Rysslands angrepp 
mot Ukraina och det ukrainska folket.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omedelbart och enligt gängse praxis informera 
motparten Sankt Petersburg om att den vilande partnerstadsrelationen och alla Göteborgs 
Stads positioner och åtaganden som tillhör denna relation är upphävda med anledning av 
Rysslands angrepp mot Ukraina och det ukrainska folket.   
 

Yrkandet 
 
Demokratin Ukraina befinner sig under attack, invasion, annektering och ockupation. Efter att 
tiotusentals ryska trupper återigen gått över den ukrainsk-ryska gränsen råder det ingen tvekan om att 
den ukrainska staten står inför ett existentiellt hot. Den ryska regimen har, trots upprepade chanser till 
förhandling och dialog, valt att återigen vända vapenmakten mot den ukrainska civilbefolkningen och 
med våldet som enda metod försöka förtrycka den frihet och det folkstyre som det ukrainska folket 
själva har valt. I detta för Sverige mycket allvarliga och volatila säkerhetsläge krävs nationell samling 
och orubblig beslutsamhet. 
 
Göteborgs Stad har sedan år 1963 en partnerstadsrelation med Sankt Petersburg som under många år 
varit vilande. Partnerskapet har inneburit ett antal besök och primärt handlat om miljö- och 
avfallsfrågor. Även om partnerskapet under de senaste årtiondena varit mycket begränsat, och de sista 
åren obefintligt, så utgör relationen – vilande eller icke – ändå en symbolisk markering. Som ett 
uttryck för de göteborgska kommuninvånarnas solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket 
bedömer vi det som både lämpligt och angeläget att relationen – och alla tillhörande fördrag upphävs, 
med omedelbar verkan, och att motparten Sankt Petersburg i tydliga ordalag informeras om att detta 
sker till följd av de ryska militära angreppen mot den ukrainska befolkningen och den ryska regimens 
flagranta brott mot folkrättens principer.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
särskilt yttrande 
2022-03-02 
 

S, D, M, L, C, V, MP 
KD 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående – Yrkande angående – att 
upphäva partnerstadsrelationen med Sankt 
Petersburg i solidaritet med det ukrainska 
folket 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen: 

1) Samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen står med på det breda 
yrkandet för att ge en tydlig signal om enighet och samsyn inom stadens ledning 

Yrkandet 
 

Sverige och Göteborg, Norden och Västeuropa, hela den fria västerländska kulturen, som 
står för parlamentarisk demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och ett fritt rättsväsende står 
samlade mot Rysslands angrepp mot Ukraina. Det är inte bara ett angrepp mot Ukraina, 
det är även ett angrepp på den fria världen. 

I detta svåra läge är det viktigt att hela kommunstyrelsen står enade i sitt fördömande av 
detta fruktansvärda krig.  

SD står bakom innehållet i det breda yrkandet, och den enda ändringen av yrkandet som 
vi vill göra är att lägga till SD som avsändare av yrkandet. 

SD vill med detta yrkande också påminna att det enligt kommunallagen och 
förvaltningsrättens dom 14308-17 är tillåtet att lägga detta yrkande, samt att yrka och 
votera om det.  

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2022-03-03 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.2.11 



Förvaltningsrätten i Göteborg   Bilaga 2 
Box 53197 
400 15 Göteborg 
 
 
 
Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 3974-22,  ./. 
Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2022, § 204, efter yrkande från S, D, M, L, C, V och MP 
särskilt yttrande KD, att upphäva den vilande partnerstadsrelationen, samt eventuella tillhörande 
fördrag, mellan Göteborgs Stad och Sankt Petersburg med anledning av Rysslands angrepp mot 
Ukraina och det ukrainska folket.   

, i det följande benämnd klaganden, har överklagat beslutet och yrkat att det ska 
upphävas på grund av att beslutet strider mot lag eftersom det strider mot likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Klaganden har också påstått brister i förhållande till arbetsmiljölagen.  

Klaganden lägger avgörande vikt vid att kommunstyrelsen, i samband med att kommunstyrelsen biföll 
yrkandet om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg, avslog Sverigedemokraternas 
yrkande om att samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen ska stå med på ”det breda 
yrkandet”. Klaganden menar att detta, av olika skäl, medför att beslutet är olagligt och ska upphävas.   

 
Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
 
Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Klaganden anför ett flertal omständigheter till grund för att kommunstyrelsens beslut ska upphävas. 
Klaganden anför bl.a. att det framgår av yrkandet som beslutet är grundat på att samtliga partier 
representerade i Göteborgs kommunstyrelse utom Sverigedemokraterna givits möjlighet att stå med på 
yrkandet samt att Sverigedemokraterna har framställt yrkande av vilket det ”framgår med tydlighet att 
även Sverigedemokraterna önskat vara med på denna markering”.  

 
Göteborgs Stad noterar i detta sammanhang att det framgår av handlingarna att yrkande från 
Sverigedemokraterna den 3 mars 2022 avslagits i omröstning i kommunstyrelsen. Skälen för avslag av 
yrkandet framgår inte av handlingarna. 

 
De omständigheter som klaganden anför avser inte sakfrågan i det överklagade beslutet - huruvida 
partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg ska upphävas eller inte - utan avser snarare förfarandet 
som föregått beslutet. Göteborgs Stad uppfattar därför snarare att klaganden menar att beslutet inte har 
kommit till på lagligt sätt.   



Närmare om vad klaganden anför 
 
Åsidosättande av likställighetsprincipen 
Klaganden anför att kommunstyrelsen har en skyldighet enligt kommunallagen att behandla sina 
medlemmar lika och att kommunstyrelsen inte har rätt att bortse från kommunallagens likställighet 
och negativt särbehandla en grupp väljare eller deras representant i kommunstyrelsen enbart på 
grunden att någon är Sverigedemokrat. Klaganden menar att kommunstyrelsen särbehandlar de 
kommuninvånare som i kommunalvalet röstat på Sverigedemokraterna genom att 
Sverigedemokraternas representant i kommunstyrelsen inte ges möjlighet att tillsammans med övriga 
partier stå bakom yrkandet att säga upp partnerskapsavtalet med Sankt Petersburg.  

Klaganden anför vidare att det är normalt och tillhör den demokratiska ordningen att partier i det 
normala arbetet går ihop i olika konstellationer för att skriva yrkanden och driva sin politik men att det 
aktuella yrkandet skiljer sig i det avseendet att kommunstyrelsen avser att gemensamt ge uttryck för de 
göteborgska kommuninvånarnas solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. 

Klaganden för också fram att även om det i kommunstyrelsen råder speciella omständigheter där man i 
det dagliga arbetet i demokratisk anda bildar olika konstellationer för att driva igenom sin politik ”så 
är det skillnad på om några partier går ihop (eller till och med alla partier går ihop utom ett som 
självmant väljer att ställa sig utanför) mot att ett enskilt parti inte ges möjlighet att delta i 
gemensamma beslut”.  

Brister i arbetsmiljö 
Klaganden hänvisar också till delar i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Klaganden 
anför därvid att det finns skyldigheter som åvilar arbetsgivare i händelse av kränkande särbehandling 
samt att utfrysning kan leda till social ohälsa och att det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till 
social kontakt och samarbete. Klaganden påstår att det föreligger brister i detta avseende i och med att 
Sverigedemokraterna ”ställs utanför”.  

 
Göteborgs Stads bemötande 
 
Likställighetsprincipen 
Likställighetsprincipen kommer till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen och innebär att medlemmar 
eller grupper av medlemmar i samma situation ska behandlas lika av kommunen. För att 
likställighetsprincipen ska tillämpas krävs att kommunen är i kontakt med sina medlemmar just i deras 
egenskap av medlemmar.  

Enskilda kommunstyrelseledamöters ställningstaganden till yrkanden som presenteras för 
kommunstyrelsen utgör inte ett agerande av kommunen som likställighetsprincipen är tillämplig på. 
När ledamöterna röstar i kommunstyrelsen är de vare sig i kontakt med kommunens medlemmar i just 
deras egenskap av medlemmar eller agerar för kommunen på det sätt som avses i 2 kap. 3 § 
kommunallagen.   

Den omständigheten att ledamöter i kommunstyrelsen avslår ett yrkande från en annan ledamot 
innebär inte ett åsidosättande av likställighetsprincipen. Det är en del av det politiska arbetet i 
kommunstyrelsen. På motsvarande sätt som en ledamot kan yrka att kommunstyrelsen ska besluta på 
visst sätt kan andra ledamöter vara av annan uppfattning och yrka något annat och välja att rösta för 
avslag eller bifall av de yrkanden som framställs, eller avstå från att rösta. Enskilda ledamöters 
möjlighet att ta ställning till varje yrkande begränsas inte av eventuell majoritet eller minoritet för 
respektive mot ett yrkande. Det finns inte heller stöd för att baserat på likställighetsprincipen kräva att 
stå med som avsändare av visst yrkande.   

 



Vidare, kommunstyrelsen har inte haft att förhålla sig till några särskilda procedurregler för det 
aktuella yrkandet och beslutet än vad som normalt gäller. Klagandens påstående om att det aktuella 
yrkandet skulle skilja sig från andra yrkanden saknar därför grund.     

Brister i arbetsmiljö 
Göteborgs Stad uppfattar vad klaganden anför i förhållande till arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöverkets föreskrifter som påståenden som gäller i förhållande till den enskilde ledamoten i 
kommunstyrelsen.  

Arbetsmiljölagen gäller som utgångspunkt för arbetsgivares skyldigheter gentemot anställda och är 
inte tillämplig mellan kommunstyrelsen och enskild ledamot av kommunstyrelsen. Vidare, oavsett 
arbetsmiljölagens tillämplighet mellan kommunstyrelsen och dess ledamöter och hur en konkret 
situation skulle bedömas från arbetsmiljöperspektiv, kan klagandens påståenden i denna del inte i sig 
utgöra grund för att det överklagade beslutet – dvs. beslutet att upphäva den vilande 
partnerstadsrelationen mellan Göteborgs Stad och Sankt Petersburg - som sådant skulle strida mot lag 
eller anses inte ha kommit till på lagligt sätt. 

Sammanfattning  
Inga av de omständigheter som klaganden anför innebär att det har skett ett åsidosättande av 
likställighetsprincipen eller att beslutet på annat sätt strider mot lag eller annan författning. Inte heller 
innebär de av klaganden anförda omständigheterna att beslutet inte har kommit till på lagligt sätt. Skäl 
att upphäva kommunstyrelsens beslut saknas därför och överklagandet ska således avslås. 
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